
Biologia 14.05.2020 

Temat: Czynności życiowe gadów. 

Podręcznik strona 104 - 106 

https://epodreczniki.pl/a/gady/D1AaUku0v 

 Notatka do zeszytu 

 

 1.     Gady są owodniowcami czyli zwierzętami, które wykształciły błony 
płodowe dzięki którym rozmnażanie odbywa się na lądzie bez udziału wody: 

a.     Kosmówka – błona płodowa zewnętrzna przez którą odbywa się 
wymiana gazowa 

b.  Owodnia – wypełniona jest płynem umożliwiającym rozwój 
zarodka 

c. Omocznia – gromadzi szkodliwe substancje wydalane przez 
zarodek 

2.     Rozwój gadów odbywa się na lądzie. Są to zwierzęta jajorodne 

- jaja składane są na lądzie , osłonięte są wapienną lub elastyczną 
osłoną. 

- W rozwoju gadów nie ma larwy jest więc to rozwój prosty. 

- Niektóre gady są jajożyworodne: jaszczurka żyworodna, 
padalec, żmija !!!!!! 

 3. Wzrost gadów odbywa się przez całe życie w związku z tym węże 
  i jaszczurki muszą co jakiś czas zrzucać stary naskórek. 

 4. Wylinka – zrzucanie starego naskórka !!! ( naskórka a nie skóry) 

 

https://epodreczniki.pl/a/gady/D1AaUku0v


 5. Gady mają układ krwionośny zamknięty, mają dwa obiegi krwi 
(  ponieważ serce ma dwa przedsionki) , ale krew odtlenowana miesza się 

częściowo  z krwią utlenowaną ponieważ w komorze serca znajduje się 
częściowa przegroda. Dlatego gady są jeszcze zwierzętami 
zmiennocieplnymi. 

  6. U gadów występuje akomodacja czyli zdolność zmiany kształtu soczewki 
oka. 

 7. Porównanie płuc płazów i gadów : 

 PŁAZY                                     GADY 

- workowate płuca                                                - gąbczaste płuca 

o małej powierzchni o większej powierzchni 

- brak klatki piersiowej - obecność klatki piersiowej 

- wentylacja płuc                                                 - wentylacja płuc 

odbywa się  w wyniku ruchu                                   następuje w wyniku ruchu 

jamy gębowej                                                          klatki piersiowej 

- występuje wymiana gazowa - brak oddychania płucnego 

przez skórę 

 Praca domowa. 

Powtórz wiadomości o rybach, płazach i gadach. 

  

 INFORMATYKA 

 11 maja 2020 

Temat: Programujemy gry multimedialne w środowisku Scratch – powtarzanie poleceń i instrukcje 
warunkowe (str. 61-64) 



1. Powtórz zagadnienia – powtarzanie poleceń i instrukcje warunkowe z podręcznika 
(61-64). 
  

2. Przećwicz samodzielnie ćwiczenia i zadania. 
  

3. Nie wysyłaj żadnych plików. 
 

Geografia  

Temat: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji  

Zeszyt ćwiczeń ćwiczenie 1 strona 85 

Zeszyt ćwiczeń ćwiczenia 2,3 strona 86 

 

Język polski 

pon. 11V - T: Co dziedziczymy? - "Calvin i Hobbes" - przeczytać komiks str. 298; 
odpowiedzieć pisemnie na pytania z zad. 1-3 str. 298, tworząc jedną spójną notatkę 

śr. 13 V - T: Czy mógłbym się zaprzyjaźnić z Calvinem i Hobbesem?; poszukać w internecie 
informacji o komiksie "Calvin i Hobbes" oraz innych komiksów o tych bohaterach (np. 
wpisując do wyszukiwarki: calvin i hobbes gildia) 

czw. 14 V - T: Jak napisać list oficjalny?; przeczytać wiadomości str. 299-300; zastanowić 
się nad zad. 1-6 str. 300-301 

pt. 15 V - T: Jak uratować zwierzęta z wyciętego lasu?; napisać list oficjalny do zarządu 
osiedla "Cieniste akry" z komiksu o Calvinie i Hobbesie w sprawie podjęcia działań w 
ochronie zwierząt i przesłać do oceny 

pt. 15 V - T: Jak się kulturalnie porozumiewać?; przeczytać wiadomości str. 302-304; napisać 
notatkę na temat odmian języka: potocznego, oficjalnego, mówionego i pisanego 

 

 
 
 
 
 



 

 PLASTYKA 

 
Temat: Renesans – spokój i harmonia. 

 

Przeczytajcie proszę rozdział na temat renesansu w książce do plastyki od 
strony 52 – 61. 

Następnie zapiszcie w zeszycie najważniejsze, waszym zdaniem, informacje. 

(Notatki nie przysyłajcie na maila) 

 

Pamiętajcie o zaległych pracach. 

Pozdrawiam :) 

 
J. ANGIELSKI 

  

OSOBY KTÓRE DO TEJ PORY NIE PRZESŁAŁY DO MNIE ŻADNEJ 
PRACY: 

NR 4,7,11. 

OSOBY, KTÓRE NIE PRZESŁAŁY ĆW.5 STR. 72 

NR 5,9. 

JEŚLI DO KOŃCA TEGO TYGODNIA NIE DOSTANĘ WASZYCH PRAC 
WSTAWIAM WAM OCENY NIEDOSTATECZNE. 

  

11.05.2020 

  

TEMAT: Grammar App- Unit 6 



  

Klikamy na linki poniżej i oglądamy dwa filmiki z serii Grammar App na 
YouTube 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fkE_w8RRe-s&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0
ZCe1pXWTVDELxw62&index=11 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hPnrSNPojFY&list=PLDee6s2yAuvsOsQr
0ZCe1pXWTVDELxw62&index=12 

  

Teraz oglądamy film z dobrze wam znanej serii Around The World dotyczący 
nagród Nobla w medycynie. 

https://www.youtube.com/watch?v=deyze39upX4&list=PLDee6s2yAuvu3l6Hs
OLne5ucQms8AB0Ey&index=7 

  

Poniżej macie link do gry z czasownikami nieregularnymi. Proszę abyście 
zagrali w nią kilka razy, za każdym razem starając się pobić swój rekord ;-) 

Przypominam: 

Infinitive form - bezokolicznik 

Simple Past form - czasownik w czasie Past Simple (czyli II forma z tabelki) 

Past Participle form - czasownik w czasie Present Perfect (czyli III forma z 
tabelki) 

Present Participle form - czasownik w czasie Present Continuous (czyli z 
końcówką -ing) 

Present (he/she/it) form - czasownik w 3 os. w czasie Present Simple (czyli z 
końcówką -s) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fkE_w8RRe-s&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=fkE_w8RRe-s&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=hPnrSNPojFY&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=hPnrSNPojFY&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=deyze39upX4&list=PLDee6s2yAuvu3l6HsOLne5ucQms8AB0Ey&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=deyze39upX4&list=PLDee6s2yAuvu3l6HsOLne5ucQms8AB0Ey&index=7


https://www.macmillandictionary.com/us/verb_wheel/?fbclid=IwAR23QQBa5r
HxxXi6wegJNGtAPqZHtPeftGiHZ9lXo2055zv1mkKtf8Qgfxc 

Przyjemnej zabawy!! 

  

12.05.2020 

  

TEMAT: Unit 6- worksheets. 

  

Bardzo proszę abyście wykonali poniższe ćwiczenia, sprawdzające waszą 
wiedzę z Unit 6 i przesłali mi na adres mailowy: martapietraszczyk@wp.pl 
swoje odpowiedzi. Najlepiej gdybyście zrobili to w pliku Word, wpisując tylko 
nr zadania i same odpowiedzi. Jeśli nie macie takiej możliwości, możecie też 
przesłać same odpowiedzi w treści emaila. Nie przysyłajcie zdjęć! Praca ta 
będzie oceniona. Macie czas na przesłanie odpowiedz do 15.05.2020. 

  

1  Zakreśl wyrazy, które poprawnie uzupełniają dialog. 

A: How are you Mike? 

B: Oh, I feel sick, so I’m going to 1 go / stay in bed today. I’m going to 2 
give / take my temperature now. 

A: Do you have to 3 go / take any medicine? 

B: I don’t know yet. I’m going to ask my doctor when I go to the 4 
ambulance / health centre. 

2 Dopisz brakujące tłumaczenia czasowników. 

  

angielski polski 

bruise 1 
_________
___ 

https://www.macmillandictionary.com/us/verb_wheel/?fbclid=IwAR23QQBa5rHxxXi6wegJNGtAPqZHtPeftGiHZ9lXo2055zv1mkKtf8Qgfxc
https://www.macmillandictionary.com/us/verb_wheel/?fbclid=IwAR23QQBa5rHxxXi6wegJNGtAPqZHtPeftGiHZ9lXo2055zv1mkKtf8Qgfxc


2 
_________
___ 

zadrapać 

cut 3 
_________
___ 

3 Uzupełnij opisy wypadków odpowiednimi wyrażeniami w czasie Past 
simple. Pierwsze litery wyrażeń zostały podane. 

1. I touched something hot and I b__________ my h__________. 
2. He fell off a tree and he b__________ his l__________. Now he can’t 

walk. 
3. Ann had a bike accident and she h__________ her h__________ because 

she didn’t have a helmet. 

4 Uzupełnij tabelę podanymi czasownikami w czasie Past simple. 

  

1. come ____
____
____
___ 

2. drop ____
____
____
___ 

3. feel ____
____
____
___ 

4. drink ____
____
____
___ 

5 Uzupełnij tekst czasownikami w nawiasach w czasie Past simple. 



  

Wednesday, 13th December 

I 1 ______________ (have) a bad morning yesterday. I 2 
_____________ (not sleep) very well, so I 3 
_______________ (wake up) quite tired. Mum was a bit 
angry with me because I 4 _____________ (not eat) much 
breakfast. Dad 5 _____________ (not have) the time to drive 
me and my sister to school, so we had to walk. But on our way 
to school I 6 _____________ (not see) a hole in the ground 
and I hurt my foot really badly. 

6 Używając wyrazów w nawiasach, uzupełnij pytania w czasie Past 
simple. Dopisz krótkie odpowiedzi. 
1.     ____________________ (you / stay) with your cousins last 

weekend? 
Yes, _______________. 
2. ____________________ (they / work) last summer? 
No, _______________. 
3.     ____________________ (Tom / have) flu last week? 
Yes, _______________. 

__ / 6 
7 Napisz pytania w czasie Past simple tak, aby podkreślony fragment był 

odpowiedzią. 
1. __________________________________________________? 
We saw that film three days ago. 
2. __________________________________________________? 
She went to Paris last week. 
3. __________________________________________________? 
I bought a present for Susan. 
4. __________________________________________________? 
They arrived at 5 pm. 
Good luck!!! 



14.05.2020 

  

TEMAT: Computer equipment- vocabulary. 

Możecie odsłuchać wszystkie nagrania pobierając plik ze strony: 

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia 

Należy wybrać:  Szkoła podstawowa klasy 4-8, następnie Brainy 6 i Student's 
Audio CD3. 

  

PODRĘCZNIK 

Ćw. 1 str. 84 - jeśli masz taką możliwość posłuchaj nagrania a następnie 
przetłumacz słówka, posługując się słowniczkiem ze str. 94 i dopasuj nazwy do 
zdjęć. 

Phonic twister- jeśli masz taką możliwość posłuchaj nagrania i powtórz je. 
CD3: 02 

Ćw. 3 str. 85 - przeczytaj ogłoszenia i odpowiedz na 3 pytania. 

Ćw. 6 str. 85- przetłumacz słówka znajdujące się pod ilustracjami posługując się 
słowniczkiem ze str. 94. 

Zadania dla chętnych (na plusa). 

Ćw. 5 str. 85 - posłuchaj rozmów 5 klientów ze sprzedawcami i wypisz nazwy 
sprzętu komputerowego z ćw. 3 o którym rozmawiają. 

Ćw. 7 str. 85 - dopasuj do każdej wypowiedzi odpowiadające jej zdanie. 

  

RELIGIA 

11.05.2020 Temat: Bóg - Honor – Ojczyzna 

Podręcznik katecheza 37 na stronie www.swietywojciech.pl Przeczytaj definicję 
słów honor i ojczyzna w słowniku w podręczniku. Przeczytaj fragment biblijny 
Mt,22,15-21 czego uczy nas Pan Jezus w tym fragmencie? Przeczytaj: Bóg - 

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
http://www.swietywojciech.pl/
http://www.swietywojciech.pl/


Honor – Ojczyzna i Patriotyzm, czyli Umiłowanie ojczyzny, to nasz religijny 
obowiązek. Znajdź tekst Roty przeczytaj, może zaśpiewaj. 

13.05.2020 Temat: Najnowsza historia Kościoła w Polsce. 

Bardzo ważne: Myśląc Kościół nie myśl budynek, księża, ale ja, moja 
rodzina i wszyscy wierzący i ochrzczeni. 

Podręcznik katecheza 38 na stronie www.swietywojciech.pl Przeczytaj 
fragmenty biblijne Rz 12,1-2,9-13, Łk 9,23 Czy dzisiaj my chrześcijańskiej tak 
postępujemy? Przeczytaj Wierność Chrystusowi drogowskazem właściwych 
wyborów. Pomyśl o sytuacji Kościoła po II wojnie światowej, postawie prymasa 
kardynała Stefana Wyszyńskiego (przygotowujemy się w tym roku do Jego 
beatyfikacji), ks. Jerzego Popiełuszki. Czy widzisz dziś jakieś zagrożenia dla 
Kościoła, czy wiesz jak nazywa się nasz biskup? 

 

13.05.2020 

Muzyka 

Temat: Współczesne aranżacje muzyki klasycznej. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P7PRGiQjbqk to link do muzyki, której 
proszę posłuchać w wolnym czasie 

Proszę poświęcić również na nadrobienie zaległości z lekcji poprzednich. Część 
osób wysyła mi regularnie efekty swojej pracy (gra na instrumencie, solmizacja, 
śpiew piosenek, notatki) a część nie odezwała się do tej pory ani razu. 

 

 

Efektami Waszej pracy możecie się ze mną dzielić wysyłając e-mail – 
winiarskisp3piotrkow@gmail.com podając w tytule wiadomości imię i 
nazwisko oraz klasę. :) 

 
  

http://www.swietywojciech.pl/
http://www.swietywojciech.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=P7PRGiQjbqk


TECHNIKA 
 

Temat: Wymiarowanie za pomocą łańcucha wymiarowego.      14.05.2020 

ZASADY WYMIAROWANIA 

1. Zasada grupowania wymiarów 

Wymiary dotyczące jednego elementu podajemy na jednym i tym samym rzucie. 

 

2. Zasada wymiarów koniecznych 

Należy podać wszystkie wymiary niezbędne do wykonania narysowanego przedmiotu, a w 
szczególności wymiary gabarytowe. 

 

3.. Zasada niepowtarzania wymiarów 

Każdy wymiar powinien być podany tylko raz, niezależnie od liczby rzutów ani liczby 
arkuszy, na których jest przedmiot narysowany. 

 

  



 4. Zasada pomijania wymiarów oczywistych 

Zasada ta dotyczy przede wszystkim  wymiarów kątowych, wynoszących 0o lub 90o, tj. 
odnoszących się do linii wzajemnie równoległych lub prostopadłych, a także  symetrii 
przedmiotu. 

 

 

5. Wymiarowanie za pomocą łańcucha wymiarowego 

Łańcuch wymiarowy jest to układ wielu wymiarów odpowiednio uporządkowanych. 

Łańcuch taki powinien być otwarty tzn. zawierać wszystkie wymiary z wyjątkiem jednego, 
który można obliczyć. Przyjmuje się, że nie powinien się zamykać z prawej strony.  

 

6. Zwymiaruj za pomocą łańcucha wymiarowego poniższe bryły. Rysunki zrób na wcześniej 
przygotowanych arkuszach ćwiczeniowych i przyślij mi na email: irdud66@gmail.com 

 

 

  

 

 

 

mailto:irdud66@gmail.com


 

 Matematyka 

12.05.2020 – Temat: Zadania tekstowe – rozwiązywanie równań -  Cd. 

W ramach przypomnienia zasad rozwiązywania zadań tekstowych za pomocą równań 
zapraszam do obejrzenia filmiku na YouTube pt: Klasa 6 Zadania tekstowe cz2– tłumaczenie 
p. Agnieszka Czerwonka. Następnie wspólnie razem rozwiążmy zadania z podręcznika: 
16,18,22 str 207 i 208 

 



 

 



 

Bardzo proszę abyście rozwiązali w zeszycie zadania z podręcznika: zad 19,20,21 str. 208. 

13.05.2020 – Temat: Zadania tekstowe – rozwiązywanie równań -  Cd. 

Wykonaj ćwiczenia na stronach 101 i 102 

14.05.2020 – Temat: Sprawdzenie wiadomości z działu równania 

Wykonaj w zeszycie zadania. 

Aby ułatwić sobie pracę, wydrukuj zadania i wlej do zeszytu a pod spodem zapisz 
rozwiązania i odpowiedzi do powyższych zadań. Rozwiąż to co potrafisz, zadania te nie są na 
ocenę, tylko mają pomóc tobie sprawdzić swoje umiejętności. 



 

 

15.05.2020 – Rozpoznawanie figur przestrzennych. 

W ramach zapoznania się z nowym tematem zapraszam do obejrzenia filmiku na YouTube 
pt: Klasa 6. Rozpoznawanie figur przestrzennych cz. 1– tłumaczenie p. Agnieszka 
Czerwonka. Przeczytaj sobie jeszcze raz informacje umieszczone w podręczniku na stronach 
212-215. Następnie korzystając z filmiku postaraj się rozwiązać w zeszycie zad 1 str. 215 



#W razie wątpliwości proszę się kontaktować ze mną na maila: 
justyna77kowalczyk@gmail.com # 

HISTORIA 

11.05.2020 

Temat: Tajemnice sprzed wieków. Czy król Stanisław August zdradził Polskę? 

Proszę o zapoznanie się z treścią tematu w podręczniku, str. 180-181. Jest to temat 
dodatkowy. 

13.05.2020 

Temat: Podsumowanie wiadomości 

W ramach podsumowania rozdziału V proszę o wpisanie do zeszytu odpowiedzi do zadań: 1, 
2, 3, 4 str. 182. 

Proszę również, aby tym razem zadania nie były wysyłane. Skontaktuję się przez e-mail z 
uczniami, od których będę wymagała tych zdań w celu poprawy oceny. 

Uczennice i uczniowie, którzy nie otrzymali informacji o ocenie za wcześniejsze prace 
domowe dostaną odpowiedzi do 18.05.2020 r.  

Nadal można przysyłać zaległe prace domowe na e-mail: agnieszka.annna@poczta.onet.pl  

 

 

mailto:agnieszka.annna@poczta.onet.pl

